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Välkommen till Ingelstadgymnasiet! 

Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss! 

 

Detta häfte innehåller kort information som är bra för dig  

att känna till när du går på Ingelstadgymnasiet.   

Har du frågor eller funderingar finns här alltid personal som kan hjälpa dig. 

 

Dina studier 

Individuell studieplan 

Du har en individuell studieplan som du når via din inloggning till Dexter. I den individuella 

studieplanen står det vilka kurser du ska läsa under din gymnasieutbildning och vilka betyg du har 

i dina avslutade kurser. 

Betyg 

Betygssystemet innebär att du får betyg efter varje avslutad kurs. 

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F                        

Om läraren saknar underlag för bedömning, till exempel på grund av hög frånvaro, ges inget 

betyg utan då markeras detta med ett streck.  

På ditt gymnasiearbete ges endast godkänt eller icke godkänt betyg (E eller F). För att du ska få 

din gymnasieexamen krävs att du har gjort ett godkänt gymnasiearbete.   

Examensbevis/studiebevis 

Har du uppfyllt kraven för gymnasieexamen får du ett examensbevis när du slutar årskurs 3. 

Kraven för att få examen från ett yrkesförberedande program är att du ska ha godkända betyg i 

minst 2250 poäng av 2500 poäng. Av dessa måste du lägst ha godkänt (E) i matematik 1a, 

svenska 1, engelska 5 samt ett godkänt gymnasiearbete. På Naturbruksprogrammet krävs även 

godkänt (E) i biologi, naturbruk och entreprenörskap och på Bygg och anläggningsprogrammet 

krävs godkänt (E) i kurserna Bygg och anläggning 1 och 2. 

Har du fullföljt utbildningen utan att klara examenskraven får du ett studiebevis. 

Om du avbryter utbildningen får du ett utdrag ur betygskatalogen. 

 

Förlängd kurstid/studietid 

Om du vid kursens slut pga. sjukdom eller annan orsak har något moment som ej är avklarat, så 

kan din lärare ansöka om förlängd kurstid/studietid för dig. Förlängd studietid kan endast sökas i 

åk 3, vilket innebär att din studietid förlängs så lång tid som behövs för din studieplan. Detta görs 

senast den 29 maj det läsår som kursen pågår. Det är alltid kursansvarig lärare tillsammans med 

rektor som gör en bedömning huruvida en förlängning av kurstiden/studietiden räcker för att du 

ska nå ett godkänt resultat. Om förlängd kurstid/studietid inte bedöms möjlig så är det prövning 

som gäller. 

Prövning 

Om du inte uppnår målen i en kurs och får – (streck) eller betyget F, har du möjlighet att pröva 

för ett godkänt betyg under din studietid. Du kan max göra två prövningar/ termin. Tänk på att 

prövningen omfattar hela kursen och inte bara de moment som du har missat. Vid ansökan om 

prövning kontakta SYV. 

Det är också möjligt att pröva för högre betyg om man fått godkänt i en kurs. Detta får endast ske 

efter avslutad skolgång, dvs. efter årskurs 3. Prövningar efter studietiden är avgiftsbelagda. 

APL 

Arbetsplatsförlagt lärande. Du har praktik på arbetsplats sammanlagt minst 15 veckor under dina 

tre läsår. Bra platser bokas ofta lång tid i förväg. Vi rekommenderar dig därför att tidigt börja 

planera för dina praktikperioder tillsammans med skolan. Vilka APL-veckor som du har får du 

info om av din APL-ansvarige lärare.  



SPL 

Skolförlagt praktiskt lärande. Under dina utbildningsveckor på skolan är du i skolans praktiska 

verksamhet som kallas SPL. Skoldagens tider kan då variera beroende på vilket djurstall du ska 

vara i och vilket behov de djuren har av till exempel tidig morgonutfodring. Det är viktigt att du 

har bra arbetskläder på dig vid dina praktiska utbildningstillfällen. Stövlar med stålhätta samt 

overall finns att låna på skolan. Givetvis får du gärna ha egna arbetskläder + stålhätteskor/stövlar. 

Arbetskläder finns också att köpa i skolans webbutik (se hemsidan).  

Gymnasiearbete 

För att få en gymnasieexamen måste du i åk 3 göra ett godkänt gymnasiearbete. Det är med 

gymnasiearbetet som du knyter ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för 

yrkeslivet. 

Utbildningshelg 

Under läsåret ges du möjlighet till utbildningshelger då du tillsammans med skolkamrat får sköta 

djurstall självständigt. (Personal finns dock i anläggningen eller i intilliggande anläggning.) Du 

lär dig mycket dessa dagar och de är ett steg i förberedelserna till att klara av din 

gymnasieexamen.    

 

Dator 

Vid din start i åk 1 tilldelas du en ”Chromebook” som du får låna av skolan under hela din 

studietid på Ingelstadgymnasiet. Datorn ska hanteras varsamt och du blir erbjuden att köpa den 

för en låg summa när du går ut åk 3. Datorn ska tas med till samtliga teoretiska lektioner. 

SYV 

Har du funderingar kring nuvarande eller framtida studier kan du kontakta vår SYV som finns på 

skolan alla dagar.  Tele: 0733 - 477809  

 

 

 

Ledighet/Frånvaro 

Sjukanmälan 

Sjukanmälan görs av myndig elev eller av vårdnadshavare mellan kl. 7.30 och 8.00 till 

telefonnummer 0733 - 477818. Sjukanmälan görs varje dag som du är sjuk. Även om du blir sjuk 

senare under dagen görs sjukanmälan av myndig elev eller vårdnadshavare till 0733 - 477818. Du 

blir sjukanmäld tidigast från och med det klockslag som sjukanmälan görs. Det går inte att 

sjukanmäla i efterhand. 

När du är sjukanmäld ska du åka hem. Detta för att minska smittspridningen bland eleverna på 

internatet samt för att du behöver någon som tar hand om dig då du är så sjuk att du ej kan gå på 

lektionerna. I undantagsfall (ex.om du bor långt hemifrån) kan internatföreståndaren bevilja att du 

stannar kvar på internatet trots att du är sjuk. Då gäller följande: 

 

-Du (om omyndig - din vårdnadshavare) gör en ny sjukanmälan varje dag så att vi har möjlighet 

att hålla oss informerade om dit sjukdomstillstånd. 

-Du skall befinna dig på ditt rum och får endast gå till hygienutrymmena på ditt boende. 

-Du får inte heller besöka matsalen. Kompis får ta med mat till dig. Om du inte hittar någon som 

kan hämta mat till dig ringer du köket på 0733 - 477860. 

-Ovanstående gäller både dag- och kvällstid tills du är så frisk att du medverkar på lektioner igen. 

Vi gör inga skillnader för olika sjukdomar, är du sjukanmäld så är du sjuk. 

 

Vid APL (arbetsplatsförlagt praktiskt lärande) ska du anmäla dig till både skola och APL-värd. 

Vid SPL (skolförlagt praktiskt lärande) i skolans djurhus, hundanläggning och stall anmäler du 

dig även till personalen där. För LB-elever som gör SPL i ladugård och svinstall görs anmälan till 

din SPL-lärare. 

 

 

 



 

Ledighet 

Ansökan om ledighet lämnas till klassföreståndaren i god tid så att ledighet hinner beviljas före 

den skall tas ut. Använd blanketten "Ledighetsansökan" som finns på hemsidan. Skolan har ingen 

skyldighet att ge dig ledigt utan gör en bedömning från fall till fall där beslutet grundas på en 

samlad bedömning av din studiesituation.  

Tänk på att du alltid missar i din skolgång när du tar ledigt och att det är ditt eget ansvar att ta 

igen det du har missat. 

Information om frånvaro 

Ogiltig frånvaro rapporteras av skolan via SMS till vårdnadshavare samma dag. Har sjukanmälan 

gjorts men SMS-information ändå kommer kan ni bortse från detta, den ogiltiga frånvaron tas 

bort när sjukanmälan registreras. Helhetsbild av elevens frånvaro finns i Dexter som elev och 

vårdnadshavare kommer in på via elevens inloggning.  

Ogiltig frånvaro och CSN 

Vid ogiltig frånvaro är skolan skyldig att rapportera till CSN vilket kan leda till att studiebidraget 

dras in. 

 

 

 

 

 

Information, dokument 

 

Google 

På skolan jobbar vi med Google som ”lärplattform” där lärare och övrig personal lägger ut all den 

information som du behöver för din utbildning. All digital kommunikation mellan personal och 

elever sker också via Google. Inloggning till Google får du vid skolstarten.                                                                                 

Mejl 

           För att hålla dig uppdaterad om vad som händer på skolan måste du som elev gå in på skolmejlen, 

helst 1 gång/dag. Skolmejl går att nå via dator hemifrån. 

IST                                                                                                                                                                                                

Vi kommunicerar elevens kunskapsutveckling via IST-lärande.                                                                                                         

 

Klasskalender 

I Google ”classroom” finns en klasskalender där du kan hitta information om när du och din klass 

har prov, när ni ska på studieresor etc. 

Schemat 

Schemat når du via Dexter och hemsidan där det ligger under ”Elev- och föräldrainfo”.  

Hemsidan    

På hemsidan under flik Elev - och föräldrainfo finns information och blanketter för ansökan om 

ledighet, studieförändring m. m                                                                       

Dexter 

I Dexter kommer du åt både din individuella studieplan och din frånvaro.  

Myndig elev 

När du har fyllt 18 år är det du själv som bestämmer om skolan ska ha fortsatt kontakt med 

hemmet eller ej. Särskild blankett för detta finns att fylla i. 

Elevskåp 

Om du inte bor på skolan finns det möjlighet att få låna ett skåp där du kan förvara din dator, 

väska m. m under skoldagen. Detta skåp är skolans egendom och kan därför vid behov öppnas.   

 

 

 

                                                                                                                           

 



 

Elevhälsan 

Du ska må bra! 

Det är viktigt att du mår bra och att du får det stöd du behöver för att klara dina studier.  För att 

hjälpa dig med detta har vi skolsköterska, kurator, SYV, specialpedagog och speciallärare på 

skolan.  Vi har också skolläkare och skolpsykolog knutna till oss.  

 

Kurator 

Kurator träffas efter överenskommelse.  

Telefonnr. 0733 - 477886 och mejladress kurator@ingelstad.nu. 

 

Skolsköterska 

Skolsköterska träffas på skolan tre dagar/vecka.  

Telefonnr. 0733 - 477814  

Specialpedagog 

Specialpedagog nås på skolan måndag-fredag. 

Telefonnr.  0733 - 477861  

 

 

 

 

Arbetsmiljö 

Regelverk 

För att det ska vara en trivsam och trygg miljö på skolan finns regelverk som ska följas. Vid 

överträdelse av skolans regler riskerar du att bli avstängd från att bo på skolans internat och vid 

allvarliga överträdelser även att bli avstängd från utbildningen. Lagöverträdelse som sker på 

skolans område behandlas lika som lagöverträdelse som sker utanför skolans område. 

Lagöverträdelsen anmäls till FU (skolans styrelse) som tar beslut om eventuell polisanmälan. 

 

Alkohol/droger 

Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol eller droger på skolan. Påverkad får omedelbart 

lämna skolan och omyndig elevs vårdnadshavare kontaktas omgående. På skolan finns 

alkoholmätare till hjälp.  

Alkohol eller andra berusningsmedel får inte förvaras eller förtäras på skolan. Det är heller inte 

tillåtet att på skolan förvara tomglas/tomburkar från alkoholhaltiga drycker. Utförligare 

information finns i skolans Alkohol- och drogpolicy som finns på hemsidan.  

 

Mobbning/trakasserier/diskriminering 

På skolan ska alla, såväl elever som personal, känna sig trygga och inte känna sig kränkta eller 

särbehandlade. Om mobbning/trakasserier/diskriminering upptäcks eller misstänks, är det allas 

skyldighet att rapportera detta till någon av skolans personal, som tar över ansvaret för att 

åtgärder sätts in. Mer om målsättningar, förebyggande åtgärder och arbetsrutiner finns i skolans 

likabehandlingsplan som finns på hemsidan.  

Elevrådet   

Genom elevrådet kan du påverka din arbetsmiljö i skolan. Skolledningen och elevrådet har ett bra 

samarbete och du kan genom din elevrådsrepresentant föra fram frågeställningar och idéer.  

Elevskyddsombud 

Elevrådet utser elevskyddsombud som deltar i skolans skyddskommitté. Upptäcker du något på 

skolan som kan leda till olycka eller tillbud ska du kontakta ditt elevskyddsombud eller rektor. 

mailto:kurator@ingelstad.nu


Försäkringar 

Samtliga elever är olycksfallsförsäkrade på skoltid och fritid i Folksam. Vid inträffad skada 

kontaktar elev eller vårdnadshavare Folksam på telefon 077 – 960960 och får prata med en 

handläggare som påbörjar ärendet alt. www.folksam.se. Uppge försäkringsnummer KF 

7797290 - 108. 

Skolan har också ansvarsförsäkring som träder in om någon elev vållar skada hos en APL-värd.  

 

 

 

 

Mat och boende på skolan 

Fritid 

Under kvällstid arbetar fritidsledare på skolan. De övernattar också på internatet vilket gör att det 

finns personal på skolan dygnet runt söndag kväll – fredag eftermiddag.  Fritidsledarna ordnar 

tillsammans med eleverna olika aktiviteter på kvällstid. De finns här för eleverna och träder in om 

någon elev behöver hjälp. Du når fritidsledare kvällstid och natt på telefonnr. 0470 - 388 00. 

WiFi är tillgängligt alla dagar 06.00- 24.00.  

Helgboende 

Internatet är stängt på helgerna. För de elever som tex på grund av lång resväg inte kan åka hem 

över helgerna finns möjlighet att bo kvar även på helgen. Detta måste dock anmälas i förväg 

(senast onsdagen) och godkännas av internatchef. För omyndig elev krävs att målsman kontaktar 

internatchefen. 

 Journummer mellan fredag 17.00 till söndag kl. 18.00 är 0470 - 10214. 

 

Övernattningskontrakt 

Övernattning av utomstående eller skolkamrat kan ske efter ansökan till internatchefen minst två 

dagar före gästens ankomst. Ansökan kan ske via personlig kontakt eller e-post.  För omyndig 

elev gäller också att en förälder bekräftar ansökan innan övernattning kan ske. Övernattning är 

inte tillåten under helger och lov. 

Rumssyn/rumsvisitation 

Det ska vara ordning på rum och i gemensamma utrymmen. Rumssyn/städsyn kan förekomma 

och genomförs av särskild personal som har rätt att efter knackning gå in i rum och titta hur det 

ser ut. Ingenting får röras. Vid misstanke om alkohol eller droger har personal rätt att i närvaro av 

elev göra en noggrannare rumsvisitation. Mediciner ska förvaras väl dolda, tex i skrivbordslåda. 

Om något i rummet går sönder eller saknas så anmäler du det till vaktmästaren.   

Kameror 

I syfte att förebygga skadegörelse kan det i vissa korridorer/ utrymmen finnas 

övervakningskameror.  Lokaler där dessa finns är markerade så att det är känt för alla var 

kamerorna finns. Kamerorna finns endast i allmänna lokaler, ej i privata utrymmen så som till 

exempel elevrum och dusch/toalett. 

Inspelat material granskas enbart om det har inträffat något oönskat, aldrig vid andra tillfällen. 

Inspelningen lagras en månad och raderas därefter. Sekvens som visar överträdelse lagras till 

ärendet är avslutat. 

Enbart rektor och internatchef har tillgång till inspelat material. 

Restaurang Krubban 

I restaurang Krubban serveras en smaklig och vällagad lunch i en trivsam miljö. Skolans kockar 

tillagar lunchen, i princip alltid från grunden och med basvaror som till så stor del som möjligt är 

svensk- eller när/egen producerade. Restaurangen är öppen även för externa gäster.  

I restaurang Krubban serveras även frukost, förmiddagsfika (fralla/smörgås), kvällsmat och 

kvällsmacka.  

 

 

 

 



 

Inackorderingsavgift  

Kostnad för boende och mat faktureras månadsvis i förskott. För höstterminen faktureras 4 

månader och för vårterminen 5 månader. Inackorderingsavgiften innefattar kost + logi, måndag – 

fredag oavsett om elev väljer att äta eller inte äta. Kosten innefattar frukost, förmiddagsfika, lunch, 

kvällsmat och kvällsmacka.  

 

Avgifter för läsåret 2021 - 2022 är  

Enkelrum  Dubbelrum (enkelsängar)       

3600-3800:-/mån  3200:-/mån 

Enkelrum med egen toalett och dusch 4100:-/mån                                                     

Matpriser 

Elever som inte bor på skolan betalar 200 kr/månad för förmiddagsfika.  För enstaka måltider 

betalar elever 22 kr för frukost och 43 kr för kvällsmat. (Lunch kostar ingenting.) 

 

 

 

 

Ekonomiskt stöd 

Studiebidrag 

Studiebidrag erhålls automatiskt då du är inskriven som elev vid skolan. Bidraget är för 

nuvarande 1250 kr /månad. Bidraget utbetalas tom vårterminen eleven fyller 20 år. För ett 

normalt läsår beviljar CSN studiebidrag för fyra månader på höstterminen och sex månader på 

vårterminen. 

Inackorderingsbidrag 

Du som bor på skolan kan söka inackorderingsbidrag hos CSN. Detta gör du i samband med 

skolstarten då du får ett intyg som visar att du är elev på skolan. Detta intyg ska bifogas din 

ansökan om inackorderingsbidrag till CSN. Bidragets storlek beror på avstånd mellan bostad och 

skola. I beloppet ingår också bidrag till hemresor. Blanketter kan erhållas på expeditionen eller på 

internet, www.csn.se. 

Beviljas du ej inackorderingsbidrag så kontakta oss så hjälper vi dig!   

Extra tillägg 

Extra tillägg söks hos CSN och är inkomstprövat med hänsyn till elevens och föräldrarnas 

ekonomiska förhållanden. Ansökningsblankett kan erhållas på expeditionen eller via www.csn.se. 

Resebidrag 

Elev som ej är inackorderad erhåller busskort för dagliga resor, eller kontant bidrag om allmänna 

kommunikationer saknas. Det kontanta bidraget söker du från din hemkommun.   

 

 
 
 
 
 

Kontakt 
Adress: Ingelstadgymnasiet, 355 71 Ingelstad  

Telefonnummer till växel samt fritidspersonal kväll och natt: 0470 - 38800 

Mejl: info@ingelstad.nu 

 

 

 

 

 

 

http://www.csn.se/
http://www.csn.se/
mailto:info@ingelstad.nu


 

 

 

 

 

 

Läsårstider 2021 - 2022                

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ht 2021  Mån. 16/8 – fre. 17/12   

Start för åk 1 mån. 16/8 kl. 11 

 Åk 2 börjar ons. 18/8 

Åk 3 börjar sin APL mån 16/8 

Studiedag  V 43 fred 29/10  

Lov: Höstlov  V 44 (1/11 - 5/11) 

Vt 2022  Tisd. 11/1 – fred. 10/6 

Lov: Sportlov  V 8 (21/2 - 25/2) 

Studiedagar 

 

V 2 måndag 10/1, V 21 onsd. 
25/5 

Lov: Påsklov  V 15 (11/4 - 14/4) 

Lov:  

 V 21 fre. 27/5 

  

Student för åk 3  V 23 tisd. 7/6  

Avslutning för åk 1 - 2  V 23 fred. 10/6 

  


